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ค ำน ำ 
 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์
ระยะเวลา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวิทยาลัยให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล วิทยาลัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของแผนกลยุทธ์ ๕ ปี จึง ได้จัดน ามาจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือถ่ายทอดสู่ภาคปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลลัพธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานในระยะ ๑ ปี  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับนี้จะ
เป็นแนวทางและสามารถใช้เป็นกรอบในการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้งด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นที่พ่ึงทางปัญญาและชี้น า
สังคมที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 
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บทที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของหน่วยงาน 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดตั้ งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยใช้ชื่อว่า “สถาบันบัณฑิตนวัตกรรมการ
จัดการ ราชมงคลรัตนโกสินทร์” ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยบัณฑิต
นวัตกรรมการจัดการ ราชมงคลรัตนโกสินทร์” และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เปลี่ยนชื่อเป็น 
“วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (College of Innovation)”  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเองซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือความเป็น
อิสระและความคล่องตัวในการด าเนินงานแต่อยู่ในก ากับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดการกระบวนการและความเชี่ยวชาญมุ่งสู่ปริญญาเอก ที่เน้นการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา การ
ให้บริการวิชาการและองค์ความรู้ เพ่ือรองรับอาชีพสู่สังคมการประกอบการและชุมชน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีหน่วยงานภายในประกอบด้วย 

- ฝ่ายบริหารและแผนงาน 
- ฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม 
- ฝ่ายบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์ 

โดยมีหลักสูตรที่ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) 
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) 
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (M.P.A. & D.P.A) 

 

แต่ละหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาตร์ 
ตลอดจนการวิจัยชั้นสูง รวมทั้งเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้พัฒนาและก้าวหน้าไปเป็นล าดับ ทั้งนี้เกิด
จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย ท าให้การบริหารงานของวิทยาลัย
เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงานของวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของมหาวิทยาลัย 
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บทที่ ๒ 

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วัตถุประสงค์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และผลลัพธ์  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

๑. ปณิธาน (Determination) 
เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมประกอบการเพ่ือความยั่งยืนทางธุรกิจและการจัดการภาครัฐ  
 

๒. วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่มีความหลากหลายสนองต่อความต้องการระดับชาติและนานาชาติ 
 

๓. พันธกิจ (Mission) 
๑. จัดการศึกษาวิชาชีพที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่สังคมการประกอบการ และ

การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม 
๒. บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และศูนย์ข้อมูลทางธุรกิจ ที่สามารถ

ถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมการประกอบการ 
๓. ให้บริการงานวิชาการแก่ชุมชนโดยเน้นแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และมีคุณประโยชน์แก่

ประเทศชาติ 
๔. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๕. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๖. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

 
 

๔. ค่านิยม (Value) 
๑. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) 
๒. รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 

 
 

๕. วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 
๑. มุ่งม่ันสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๒. มุ่งรับใช้สังคมผู้ประกอบการ 

 
 
 
 



๔ 
 

๖. วัตถุประสงค์ (Objective) 
ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เป็นต้นแบบของผู้น าองค์การยุคใหม่  มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้งด้านบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และศิลปศาสตร์ รวมทั้งเป็น
ที่พ่ึงทางปัญญาและชี้น าสังคมที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
๗. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

๑. พัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพการศึกษาวิชาชีพที่สามารถพร้อมเข้าสู่สังคมการประกอบการ  
และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนงานงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมการประกอบการ 

๓. พัฒนาบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมบนพ้ืนฐานความรู้ 
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มี

คุณภาพ 
๖. สามารถแข่งขันและจัดอันดับได้ในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งของระดับชาติ 

 
๘. เป้าประสงค์ (Purposes) 

๑. บัณฑิตมีศักยภาพการศึกษาวิชาชีพที่สามารถพร้อมเข้าสู่สังคมการประกอบการ และการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม 

๒. มีงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมการ
ประกอบการ 

๓. ชุมชนและสังคมได้รับบริการวิชาการและการให้ค าปรึกษาแนะน า เพ่ือน าองค์ความรู้ไป
พัฒนาหน่วยงาน ชุมชน และเศษฐกิจของประเทศ 

๔. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕. มีระบบบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
๖. มีกระบวนการท างานภายในที่มีประสิทธิภาพ 
๗. เป็นที่ยอมรับในคุณภาพของการจัดการศึกษาในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

 
๙. เป้าหมาย (Goals)  

๑. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ของชาติ 
๒. มีงานวิจัยไม่ต่ ากว่า ๑ เรื่องต่อปี 
๓. จัดงานบริการวิชาการ /อบรมหลักสูตรระยะสั้น /สัมมนาวิชาการ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้าน

บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า ๒ โครงการต่อป ี
๔. สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมไม่ต่ ากว่า ๒ โครงการต่อปี 



๕ 
 

๑๐. กลยุทธ์ (Strategies) 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ 
๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุด ศูนย์สืบค้นข้อมูล ตลอดจนสิ่ง

อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ให้มีบรรยากาศของความเป็นวิทยาลัยนวัตกรรมชั้นน า 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการท าวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่และน าเสนอ

ข้อมูลการวิจัย 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถทั้งในด้านวิชาการ งานวิจัย การ

เผยแพร่และน าเสนอข้อมูลการวิจัย รวมทั้งการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  

เพ่ือพัฒนาบริการวิชาการ 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด โดยใช้

ประโยชน์จากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรมและ
ตรวจสอบได ้

๗. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศาสนา การสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
๑๑. ผลลัพธ์ (Outcomes) 

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
๒. ผลงานวิจัยมีประโยชน์สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ได้ 
๓. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้มีความพึงพอใจและมั่นใจในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
๔. นักศึกษา ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีความซาบซึ้ง 

รักและหวงแหน ความเข้าใจที่ดีและถูกต้องเก่ียวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
พร้อมที่จะช่วยจรรโลงสืบไป 

 
๑๒. นโยบายการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย 

การพัฒนาอุดมศึกษามีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาอุดมศึกษาทั้งระบบให้เป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงที่มีคุณภาพสามารถผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับกลาง และระดับสูงให้มีคุณภาพทัดเทียม
นานาชาติ เป็นแหล่งรวมของผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถชี้น าและผลักดันการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มี
ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนรากฐานขององค์ความรู้มากยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างเศรษฐกิจ ความยั่งยืนและการกินดี
อยู่ดีของคนและชุมชน การที่จะพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวได้นั้น การอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องชี้น าสังคมและชุมชนไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ซึ่งจาก
แนวทางการพัฒนาสังคมและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์  
 
 



วิสยัทศัน์ : เป็นแหลง่เรียนรู้ด้านวิชาชีพท่ีมีความหลากหลายสนองตอ่ความต้องการระดบัชาตแิละนานาชาติ
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พัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพการศึกษา
วิชาชีพที่สามารถพร้อมเข้าสู่

สั  มการ ร กอบการ 
แล การเ ็นผู้ ร กอบการที่มี ุณธรรม

พัฒนาบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้า 
 วามแข็ แกร่ ให้กับชุมชนแล สั  ม

บนพื้นฐาน วามรู้

ส่ เสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการ
เชิ ธรรมาภิบาล แล ส่ เสริม

บุ ลากรในอ  ์กร
ให้มี ุณภาพ

ส่ เสริมสนับสนุน าน านวิจัย
แล พัฒนา เพื่อสร้า อ  ์ วามรู้

แล ศูนย์ข้อมูลทา ธุรกิจ 
ที่สามารถถ่ายทอดแล สร้า มูล ่า
เพิ่มให้แก่สั  มการ ร กอบการ

ส่ เสริมการอนุรักษ์ศิล วัฒนธรรม
แล รักษาส่ิ แวดล้อมอย่า ยั่ ยืน

สามารถแข่ ขันแล จัดอันดับได้
ในเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึ ขอ ร ดับชาติ

บัณฑิตมีศักยภาพการศึกษาวิชาชีพที่สามารถ 
พร้อมเข้าสู่สั  มการ ร กอบการ 

แล การเ ็นผู้ ร กอบการที่มี ุณธรรม

นักศึกษา อาจารย์ แล บุ ลากร 
มีส่วนร่วมในการส่ เสริมการอนุรักษ์
ศิล วัฒนธรรมแล รักษาส่ิ แวดล้อม

อย่า ยั่ ยืน

ชุมชนแล สั  มได้รับบริการวิชาการ
แล การให้  า รึกษาแน น า 

เพื่อน าอ  ์ วามรู้ไ พัฒนาหน่วย าน 
ชุมชน แล เศษฐกิจขอ  ร เทศ

 มี านวิจัยที่สร้า อ  ์ วามรู้
แล ศูนย์ข้อมูลทา ธุรกิจ 

ที่สามารถถ่ายทอดแล สร้า มูล ่าเพิ่ม
ให้แก่สั  มการ ร กอบการ

มีร บบบริหารจัดการเชิ 
ธรรมาภิบาลขอ ผู้บริหาร

มีกร บวนการท า านภายใน
ที่มี ร สิทธิภาพ

ร ดับ วามส าเร็จขอ การบริการ
วิชาการร หว่า วิทยาลัยกับชุมชน
ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับการถ่ายทอด

อ  ์ วามรู้สู่ชุมชนอย่า มีส่วนร่วม 

ร ดับ วามส าเร็จขอ กิจกรรมที่แสด ถึ  
การอนุรักษ์ศิล วัฒนธรรม       

แล รักษาส่ิ แวดล้อมอย่า ยั่ ยืน
จ านวนกิจกรรม MOU 

ในร ดับชาติแล นานาชาติ
จ านวนผล านวิจัยแล  านสร้า สรร ์

 

ผู้บริหารที่มี วามรู้ วามเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาลแล สามารถน าไ ใช้

ในการ ฏิบัติ านได้อย่า มี ร สิทธิภาพ

 วามพึ พอใจ
ขอ นักศึกษาต่อ
การจัดการเรียน

การสอน

มีการท า MOU             
ร ดับชาติแล นานาชาติ

พฒันาผู้บริหารและบคุลากร
อยา่งเป็นระบบและมีคณุภาพ

มีการพฒันาศกัยภาพของอา ารย์
ในการท าวิ ยั

มีการสง่เสริมการอนรัุก ์ศลิปวฒันธรรม
และรัก าสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน

มีการพฒันากระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้สูช่มุชนและสงัคม

มีการพฒันาหลกั
สตูรให้เป็น ปตาม
ความต้องการของ
นกัศกึ าและ

สถานประกอบการ

เ ็นแหล่ เรียนรู้ด้านบริการวิชาการ
มี านวิจัยที่สร้า สรร ์อ  ์ วามรู้   

แล ศูนย์ข้อมูลทา ธุรกิจท าให้สามารถ  
สร้า มูล ่เพื่มทา ธุรกิจ

มีการพฒันาการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ

ผู้บริหารมีการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลแล บุ ลากร
มีการ ฏิบัติ านอย่า มี ุณภาพ

มีการบูรณาการด้านศิล วัฒนธรรม
กับพันธกิจต่า ๆ

มีการจัดการ วามรู้ (KM) 
ด้านการเรียนการสอน

 

 วามพึ พอใจขอ  
สถาน ร กอบการ

ที่มีต่อ ุณภาพ
บัณฑิต

มีฐานข้อมลูงาน
วิ ยัของนกัศกึ า
ท่ีน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ

6



เอกสารภาคผนวกที ่ 3

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 1  พัฒนาบณัฑิตให้มศัีกยภาพการศึกษาวิชาชพีที่สามารถพร้อมเขา้สู่สังคมการประกอบการ และการเปน็ผู้ประกอบการที่มคุีณธรรม

เปา้ประสงค์ : บณัฑิตมศัีกยภาพการศึกษาวิชาชพีที่สามารถพร้อมเขา้สู่สังคมการประกอบการ และการเปน็ผู้ประกอบการที่มคุีณธรรม

ผลผลิต/ โครงการ จ านวน เจ้าหน้าที่

ของวิทยาลัย ผู้เขา้ร่วมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ตวัชีว้ัด(เชงิปริมาณ)  1. พฒันำหลักสูตรโดยกำรมีส่วนร่วมของ   1. โครงกำรปฐมนเิทศ และดูงำน  กิจกรรมนกัศึกษำ 400,000      35 คน ผอ.  D.B.A.,D.P.A.,M.P.A.

 ด้ำนบริหำรธรุกิจ และ   1.จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ร้อยละ 100 เปน็บณัฑิตทีม่ี  ภำครัฐและเอกชน รวมทัง้พฒันำสู่กำรเปน็

 รัฐประศำสนศำสตร์  ศักยภำพกำรศึกษำวชิำชีพ ทีส่ำมำรถพร้อมเข้ำสู่สังคม  ผู้ประกอบกำรยุคใหม่

 กำรประกอบกำร และกำรเปน็ผู้ประกอบกำรทีม่ีคุณธรรม  2. พฒันำใหม้ีกระบวนกำรเรียนกำรสอน   2. กำรเข้ำร่วมอบรม สัมมนำ ของบคุลำกรสำยวชิำกำร ด้ำนกำรพฒันำอำจำรย์ 200,000      4 คน รอง ผอ. วชิำกำร

ตวัชีว้ัด(เชงิคุณภาพ)  ทีใ่ช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำษำต่ำงประเทศ   3. โครงกำรจัดท ำวำรสำรวชิำกำร กำรเรียนกำรสอน 230,000      ผอ.  D.B.A.,D.P.A.,M.P.A.

  1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำน  รวมทัง้พฒันำเทคนคิกำรสอนทีท่นัสมัย   4. โครงกำรจัดซ้ือหนงัสือ และต ำรำเรียน กำรเรียนกำรสอน 400,000      ผอ.  D.B.A.,D.P.A.,M.P.A.

 หลักสูตร ร้อยละ 100  3. พฒันำสภำพแวดล้อม และบรรยำกำศของ   5. โครงกำรปนัรักใหน้อ้ง  กิจกรรมนกัศึกษำ -            132 คน ผอ.  D.B.A.,D.P.A.,M.P.A.

ตวัชีว้ัด(เชงิเวลา)  กำรเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อกำรเรียนกำรสอน

  1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยใน  4. พฒันำนกัศึกษำใหม้ีควำมรู้ น ำเสนอ และ   6. โครงกำรใหท้นุสนบัสนนุนกัศึกษำเพือ่กำรท ำวจิัย กำรเรียนกำรสอน 1,600,000   32 คน ผอ.  D.B.A.,D.P.A.

 ระยะเวลำทีก่ ำหนด ร้อยละ 30  เผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 2  ส่งเสริมสนับสนุนงานงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรูท้ี่สามารถถ่ายทอดและสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่สังคมการประกอบการ

เปา้ประสงค์ : มงีานวิจัยที่สร้างองค์ความรู ้ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่สังคมการประกอบการ

ผลผลิต/ โครงการ จ านวน เจ้าหน้าที่

ของวิทยาลัย ผู้เขา้ร่วมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ

 ผลงำนวจิัยเพือ่สร้ำง ตวัชีว้ัด(เชงิปริมาณ)  ส่งเสริม เชิดชู สนบัสนนุ และอ ำนวย   1. อุดหนนุกำรท ำวจิัยส ำหรับคณำจำรย์ D.B.A. วจิัยเพือ่สร้ำงองค์ควำมรู้ 200,000      2 คน ผอ.  D.B.A.

 องค์ควำมรู้   1. จ ำนวนโครงกำรวจิัย 1 โครงกำร  ควำมสะดวกในกำรท ำวจิัย รวมทัง้   2. อุดหนนุกำรท ำวจิัยส ำหรับคณำจำรย์ D.P.A. วจิัยเพือ่สร้ำงองค์ควำมรู้ 150,000      2 คน ผอ.  D.P.A.

ตวัชีว้ัด(เชงิคุณภาพ)  กำรเผยแพร่และน ำเสนอข้อมูลกำรวจิัย   3. อุดหนนุกำรตีพมิพบ์ทควำมวจิัย/บทควำมวชิำกำร วจิัยเพือ่สร้ำงองค์ควำมรู้ 100,000      2 คน ผอ.  D.B.A.

  1. จ ำนวนผลงำนวจิัยเปน็ไปตำมมำตรฐำนที่     ส ำหรับคณำจำรย์ D.B.A.

 ก ำหนด 1 โครงกำร   4. อุดหนนุกำรตีพมิพบ์ทควำมวจิัย/บทควำมวชิำกำร วจิัยเพือ่สร้ำงองค์ควำมรู้ 50,000       2 คน ผอ.  D.P.A.

ตวัชีว้ัด(เชงิเวลา)     ส ำหรับคณำจำรย์ D.P.A.

  1. จ ำนวนของโครงกำรวจิัยทีแ่ล้วเสร็จภำยใน

 ระยะเวลำทีก่ ำหนด ร้อยละ 80

7

กลยุทธ์ของหน่วยงานตวัชีว้ัด โครงการ/กิจกรรม ลักษณะโครงการ งบประมาณ
2556

โครงการ/กิจกรรม ลักษณะโครงการ งบประมาณ

 แผนปฏบิตัริาชการประจ าป ี พ.ศ.  2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2556 2557

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ตวัชีว้ัด กลยุทธ์ของหน่วยงาน

2557
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 แผนปฏบิตัริาชการประจ าป ี พ.ศ.  2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 3  พัฒนาบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กับชมุชนและสังคมบนพ้ืนฐานความรู ้(Knowledge based society)

เปา้ประสงค์ : ชมุชนและสังคมไดร้ับบริการวิชาการจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เพ่ือน าองค์ความรูไ้ปพัฒนาหน่วยงาน ชมุชน และเศรษฐกิจของประเทศ

ผลผลิต/ โครงการ จ านวน เจ้าหน้าที่

ของวิทยาลัย ผู้เขา้ร่วมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ

 ผลงานการให้บริการ ตวัชีว้ัด(เชงิปริมาณ)  ส่งเสริมกำรบรูณำกำรร่วมกันระหวำ่ง   1. โครงกำรใหค้วำมรู้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ บริกำรวชิำกำร -            40 คน หวัหนำ้ส่วนงำน

 วิชาการ   1. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวชิำกำร  มหำวทิยำลัยกับชุมชนในเขตพืน้ที่  เกี่ยวกับกำรอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม บริกำรวชิำกำร

  และกำรใหค้ ำปรึกษำแก่ชุมชน 1 โครงกำร  เพือ่ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชนอย่ำง   (ชุมชนในพืน้ทีเ่ทศบำลต ำบลพระอินทร์รำชำ จ.อยุธยำ)

ตวัชีว้ัด(เชงิคุณภาพ)  มีส่วนร่วม   2. โครงกำรบริกำรวชิำกำรแก่หนว่ยงำนภำยนอก บริกำรวชิำกำร 5,000,000   หวัหนำ้ส่วนงำน

  1. ควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรในกระบวนกำร บริกำรวชิำกำร

 กำรใหบ้ริกำร ร้อยละ 80

ตวัชีว้ัด(เชงิเวลา)

   1. งำนบริกำรวชิำกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำ

 ทีก่ ำหนด ร้อยละ 80

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 4  ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เปา้ประสงค์ : นักศึกษา อาจารย์ และบคุลากรมสี่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผลผลิต/ โครงการ จ านวน เจ้าหน้าที่

ของวิทยาลัย ผู้เขา้ร่วมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ

 ผลงานท านุบ ารุง ตวัชีว้ัด(เชงิปริมาณ)   1. ส่งเสริมกิจกรรมทีแ่สดงถึงกำรอนรัุกษ์   1. โครงกำรสืบสำนศิลปวฒันธรรมไทย ท ำนบุ ำรุง 30,000       60 คน หวัหนำ้ส่วนงำน
 ศิลปวัฒนธรรม   1. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 2 โครงกำร ทีส่่งเสริม  ศิลปวฒันธรรม และรักษำส่ิงแวดล้อม   2. โครงกำรปลูกต้นไม้เพือ่ลดภำวะโลกร้อน ศิลปวฒันธรรม 30,000       60 คน บริกำรวชิำกำร

  กำรอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมและรักษำส่ิงแวดล้อม   2. ส่งเสริมใหม้ีกำรบรูณำกำรศิลปวฒันธรรม   3. โครงกำรไหวค้รู 30,000       60 คน

ตวัชีว้ัด(เชงิคุณภาพ)  กับกำรเรียนกำรสอน

  2. โครงกำรทีบ่รรลุตำมวตัถุประสงค์ของโครงกำร

 ร้อยละ 80

ตวัชีว้ัด(เชงิเวลา)

  3. โครงกำร/กิจกรรมทีแ่ล้วเสร็จตำมระยะเวลำ

ทีก่ ำหนด ร้อยละ 80
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ตวัชีว้ัด กลยุทธ์ของหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ลักษณะโครงการ งบประมาณ
2557

โครงการ/กิจกรรม ลักษณะโครงการ งบประมาณ
2556

ตวัชีว้ัด กลยุทธ์ของหน่วยงาน

2556

2557
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 แผนปฏบิตัริาชการประจ าป ี พ.ศ.  2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 5  ส่งเสริมสนับสนุนให้มกีารบริหารจัดการเชงิธรรมาภบิาล และส่งเสริมบคุลากรในองค์กรให้มคุีณภาพ

เปา้ประสงค์ : มรีะบบบริหารจัดการเชงิธรรมาภบิาลของผู้บริหาร

ผลผลิต/ โครงการ จ านวน เจ้าหน้าที่

ของวิทยาลัย ผู้เขา้ร่วมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ

 ผลงานการบริหารจัดการ ตวัชีว้ัด(เชงิปริมาณ)   1. พฒันำระบบบริหำรจัดกำรทีม่ีประสิทธภิำพ   1. โครงกำรจัดประชุมระดมควำมคิดเหน็กำรจัดท ำ ประกันคุณภำพกำรศึกษำ -            18 คน รองผู้อ ำนวยกำร
 เชงิธรรมาภบิาล   1. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 1 โครงกำร เกี่ยวกับกำร  โปร่งใส เทีย่งธรรม และตรวจสอบได้  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

  บริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภบิำลและส่งเสริมบคุลำกร   2. โครงกำรพฒันำ/ส่งเสริมบคุลำกรเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำประกันคุณภำพกำรศึกษำ 80,000       3 คน รองผู้อ ำนวยกำร

 ใหม้ีคุณภำพ

ตวัชีว้ัด(เชงิคุณภาพ)  2. สนบัสนนุใหฝ่้ำยงำนจัดท ำคู่มือ และทบทวน  3. โครงกำรจัดประชุมทบทวนคู่มือกำรปฏบิติังำน ประกันคุณภำพกำรศึกษำ -            18 คน รองผู้อ ำนวยกำร

  2. โครงกำรทีบ่รรลุตำมวตัถุประสงค์ของโครงกำร  คู่มือกำรปฏบิติังำนเพือ่ปรับปรุงกระบวนกำร  ใหเ้หมำะสมกับสถำนกำรณ์ปจัจุบนั

 ร้อยละ 80  ท ำงำนใหม้ีขัน้ตอนนอ้ยลงและเหมำะสม

ตวัชีว้ัด(เชงิเวลา)  กับสถำนกำรณ์

  3. โครงกำร/กิจกรรมทีแ่ล้วเสร็จตำมระยะเวลำ

ทีก่ ำหนด ร้อยละ 80

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 6 สามารถแขง่ขนั และจัดอันดบัไดใ้นเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงของระดบัชาติ

เปา้ประสงค์ :  เปน็ที่ยอมรับในคุณภาพของการจัดการศึกษาในเวทีระดบัชาต ิและนานาชาติ

ผลผลิต/ โครงการ จ านวน เจ้าหน้าที่

ของวิทยาลัย ผู้เขา้ร่วมโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ

 ผลงานการร่วมมอื ตวัชีว้ัด(เชงิปริมาณ)  จัดท ำ  MOU กับมหำวทิยำลัย/หนว่ยงำน 1. โครงกำรเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำวชิำกำร และน ำเสนอ ด้ำนกำรพฒันำอำจำรย์ 200,000      รองผู้อ ำนวยกำร
ดา้นวิชาการ   1.จ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนวชิำกำร 1 โครงกำร  ภำครัฐและเอกชน เพือ่กำรพฒันำวทิยำลัย  ผลงำนวชิำกำรระดับนำนำชำติ

ตวัชีว้ัด(เชงิคุณภาพ)  ในด้ำนต่ำง 2. โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนวชิำกำรกับสถำบนัในประเทศด้ำนกำรพฒันำอำจำรย์ 50,000       รองผู้อ ำนวยกำร

  2.โครงกำรทีบ่รรลุตำมวตัถุประสงค์ของโครงกำร

 ร้อยละ 80

ตวัชีว้ัด(เชงิเวลา)

  3. โครงกำร/กิจกรรมทีแ่ล้วเสร็จตำมระยะเวลำ

ทีก่ ำหนด ร้อยละ 80

9

ตวัชีว้ัด กลยุทธ์ของหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
2556 2557

ลักษณะโครงการ

ตวัชีว้ัด กลยุทธ์ของหน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม ลักษณะโครงการ งบประมาณ
2556 2557



หน่วย : บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  งบบุคลากร

  - หลกัสูตร D.B.A. 1,476,000         

  - หลกัสูตร D.P.A. 1,458,000         

  - หลกัสูตร M.P.A & D.P.A. 918,000            

  - หลกัสูตร M.A & Ph.D. 1,278,000         

  - ส ำนกังำนวิทยำลยันวตักรรมกำรจดักำร 7,404,000         

  งบด าเนินงาน

  - หลกัสูตร D.B.A. 5,694,000         

  - หลกัสูตร D.P.A. 9,414,000         

  - หลกัสูตร M.P.A & D.P.A. 4,775,000         

  - หลกัสูตร M.A & Ph.D. 3,175,000         

  - ส ำนกังำนวิทยำลยันวตักรรมกำรจดักำร 1,560,000         

  งบเงินอุดหนุน

  - หลกัสูตร D.B.A. 1,300,000         

  - หลกัสูตร D.P.A. 800,000            

  รายจ่ายอืน่ๆ

  - โครงกำรปฐมนิเทศนกัศึกษำ 400,000            

  - โครงกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรของนกัศึกษำ 100,000            

  - โครงกำรปลูกตน้ไมเ้พ่ือลดภำวะโลกร้อน 30,000             

  - โครงกำรไหวค้รู 30,000             

  - โครงกำรสืบสำนศิลปวฒันธรรมไทย 30,000             

  งบลงทุน

 1. ค่ำครุภณัฑ์ 171,000            

10

รายการ จ านวนเงิน
2556 2557

แผนการเงิน ประจ าปี พ.ศ.  2557

วทิยาลยันวตักรรมการจัดการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
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